لیست اسامی هسته های مستقر در مرکز رشد جامع فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شماره تماس

ایمیل

ردیف

نام مدیر عامل

نام شرکت

ایده محوری

زمینه فعالیت

7

خانم دکتر فالحی

زایش سبز طبیعت

کاربرد محلول آنتی اکسیدان
گیاهی در آزمایشگاههای باروری
وناباروری

پزشکی

90711607100

2

خانم دکتر نخبه
زارع

هدیه ستاره سترگ

تولید صابون گیاهی  ،جانوری ،
دریایی  ( ،ضد لک  ،ضد جوش ،
ضد چروک)

صنایع دارویی ومواد
پزشکی

0711619097

delaram.zare@gmail.com

1

آقای سعید برداره

سبزینه داروی گنو

تولید داروها ولوازم آرایشی
بهداشتی طبیعی وگیاهی

صنایع دارویی ومواد
پزشکی

90710092010

ssaeed17174@yahoo.com

4

اسماعیل دالور

آرمان صنعت
سالمت پارسیان

Fallahi.leila@gmail.com

آتل کششی جدید با قابلیت ثابت
سازی همزمان لگن و اندام
تحتانی

تجهیزات پزشکی

90711620960

s.dlavar@gmail.com

0

مریم خزائی ثانی

بانوی ارغوان آفرین

تامپون واژینال به همراه اپلیکاتور

تجهیزات پزشکی

90714901069

kh.maryam@gmail.com

6

هادی محمودی «ژاد

شمیم سالمت
هرمز

داروی گیاهی ضد انگل دستگاه
.گوارش

صنایع دارویی

90722921729

h.mahmoudi@hotmail.com

1

علیرضا امدادی
شفت محله

سالمت خلیج
فارس

دستگاه تشخیص حرکت باکتری
در محیط کشت

تجهیزات پزشکی

90109624797

Alireza.emdadi2001@gmail.com

9

خانم زینب
حسینیان

ره آورد سالمت

ساخت ماده منعقد کننده خون
داخل ساکت دندان کشیده شده
با استفاده از ترکیب عصاره و پودر
جانوری-گیاهی

صنایع دارویی ومواد
پزشکی

90727921010

0

پونه نیکویی

نسل سالم
هرمزگان

تولید کیت تشخیصی مسمومیت
حاملگی

تجهیزات پزشکی

41959617990

p_nik2000@yahoo.com

79

عارف ذاکری

نسپید آزما تجهیز

انکوباتور استوانه ای کشت خون
مجهز به محفظه گردان)

تچهیزات پزشکی

90717077912

Aref.zakeri74@gmail.com

77

قاسم بردبار

نوش داروی سپهر

72

حبیب اسالمی
دوالبی

التیام آوران ساحل

Monahoseinian42@gmail.com

تولید داروی گیاهی جهت درمان
دیسپپسی عملکردی ،دیسپپسی
ناشی از ، NSAIDبیماری
بازگشت محتویات معده به مری

صنایع دارویی

90104076062

bordbarghasem@yahoo.com

پماد ضد میکروبی و ترمیم کننده
زخمها حاوی عصاره های گیاهی
و روغنهای حیوانی

صنایع دارویی

41911701161

islamidulabi@yahoo.com

71

اسما شعبانی

فناوران طب نوین

محفظه حامل نمونه خونABG

تجهیزات پزشکی

90197292729

a.shabani70@outlook.com

72

ولی علی پور

شرکت مهندسین
مشاور آباد پژوه
سبز

طراحی و ساخت یک دستگاه
قابل حمل تصفیه آب شرب برای
موارد اضطراری و بحران

سالمت بهداشت آب

90711696199

v_alip@yahoo.com

71

سیده تسنیم
افتخاری

تسنیم تشخیص

بانک اطالعات ژنوتیپ های موثر
بر مسیرهای کنترل کننده فشار
خون

تجهیزات پزشکی

Tasnim.eftekhaari@gmail.com 90711771919

77

ایمان تهمتن

نرم افزار سالمت
تهمتن

سامانه ارتقا سالمت

تجهیزات پزشکی

90711171911

Iman.tahmtan@gmail.com

71

اسحق عامری
سیاهویی

صنعت سالمت
هرمز

طراحی و ساخت هشدار دهنده
های جاده برای آمبوالنس های
جاده ای

تجهیزات پزشکی

90711792190

ameri@hormozhealth.ir

79

فاطمه جهانداری

ایده سازان آیلین

ساخت دستگاه اتوماتیک مسواک
و نخ دندان برای کودکان

تجهیزات پزشکی

90117290771

Aylin6085@yahoo.com

70

مهران شاهی

بهبود نگارین رشد

تهیه و تولید مواد
بیولوژیکی،گیاهی جهت کنترل
آفات خانگی و صنایع و تهیه مواد
دارویی

صنایع دارویی

90711797211

Mshahi1346@gmail.com

29

مهربان شاهی

رایانه گستر طب

سیستم اطالعات مدیریت ()MIS
برای مدیران سالمندان

تجهیزات پزشکی

90711717901

shahimehraban@gmail.com

27

فواد جهاندیده

انفورماتیک سالمت
ساحل

سامانه دیداری ثبت گرفتگی
عروق کرونر

تجهیزات پزشکی

90717029112

fuadjh@gmail.com

22

حسین حشمتی

ایمنی بخش برتر

درپوش ایمن نیدل سرنگ

تجهیزات پزشکی

90710119717

Heshmati.hos@gmail.com

21

حامد گوکالنی

شرکت هرمز
ژن آزما

آماده سازی کیت استخراج RNA
برای تشخیص عفونت

تجهیزات پزشکی

90722292171

khadijeh_6482@yahoo.com

22

نسیبه روزبه

تولید نرم افزار
آموزشی دروس تخصصی مامایی
و زنان

تجهیزات پزشکی

90717797712

nasibe62@yahoo.com

21

فریدون فکرت

27

فرید خرمی

21

امید صفا

29

محمد رضا معتمدی

مشاهیر سبز دارو

توسعه فناوری
اظالعات سالمت
سپاس

نوآوران سپهر دارو

طراحی و تولید ساختار جامد
تیغه ،دسته و تصویر سازی
دیجیتالی ویدئو الرینگوسکوپ
برای مقابله با آلودگی به ویروس
کویید ۹۱

تجهیزات پزشکی

90711719099

fereydoonfekrat@yahoo.com

سیستم اطالعات دارویی مبتنی
بر سرویس

نرم افزار

49828917990

faridkhorrami@hums.ac.ir

نرم افزار ثبت اطالعات داروهای
حساس در داروخانه ها

نرم افزار

90717771909

osafa@hums.ac.ir

نرم افزار

90711992029

sepehr.daroo.co@gmail.com

اپ ازمون محور بتامتازون

20

حسام الدین کمال
زاده

فناوران سالمت گنو
هرمزگان

طراحی و توسعه نرم افزار هزینه
یابی و بودجه ریزی مبتنی بر
عملکرد در حوزه سالمت

نرم افزار

90717791717

hesamadin@hums.ac.ir

19

مرضیه نیک پرور

برکت سبز سالمت
نگر

تولید پماد ضد سوختگی و ضد
التهابی از عصاره و روغن گیاه
مورینگا

دارویی

90717719290

nikparvarheart1@gmail.com

17

افسانه کرمستجی

زیما نوین تجهیز
هرمز

تولید انواع محیط های کشت
میکروبی

ازمایشگاهی

90711772172

Afsanehkk@yahoo.com

